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В модул "Транспорт" са актуализирани двадесет и две процедури във връзка и
с последните изменения в Закона за пътищата. Със ЗП се въвежда нов вид такса компенсаторна такса. Размерът й се определя от Министерския съвет с Тарифа по реда
на чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата, в зависимост от вида на пътното превозно
средство. Същата ще дава право на водач, който се е движил по републиканските
пътища, които са включени в трансевропейската пътна мрежа, както и такива, които
са извън нея или по техни участъци без заплатена такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 и т. 2 от
ЗП, да довърши пътуването си в рамките на 24 часа след заплащането й. Основание за
заплащане на тази такса ще е налице единствено тогава, когато потребител е
използвал републиканската пътна мрежа, без да е заплатил законоустановените такси
за ползване на пътната мрежа. В актуализираните процедури са отразени и промените
в Закона за движение по пътищата. Те предвиждат по-високи санкции за шофиране
след употреба на алкохол и наркотици, нарушаване на скоростните режими и т.н.
Въвеждат се и нови провинения, като участие в нерегламентирани състезания.
Промените в Закона за автомобилните превози се отнасят основно до автобусните
превози на пътници и са хармонизирани с директивите на Европейския съюз;
В модул "Областна администрация" във връзка с изменението на ЗУТ и ЗДС (ДВ,
бр. 13 от 2017 г.) са актуализирани двадесет процедури. Промените в ЗУТ целят
облекчаване на административните процедури и да се намали административната
тежест, като едновременно с това се повишат отговорността на общинските
администрации и административният контрол върху дейността им, както и
отговорността на неправителствения сектор, представен от проектантските браншови
организации на архитектите и инженерите и от регистрираните фирми - консултанти в
процесите на инвестиционното проектиране и строителството. Предвижда се
отстраняването на съществуващи неточности и непълноти в действащите разпоредби,
както и уеднаквяване на терминологията в някои от разпоредбите. В модул
"Административно-технически процедури", пак във връзка с въпросните
изменения на ЗУТ са актуализирани други десет процедури.

Модул "Транспорт"
Във връзка с измененията и допълненията на Закона за движението по
пътищата и Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г.),
както и на Закона за пътищата (ДВ, бр. 11 от 31.01.2017 г.) са
актуализирани текстовете на следните процедури:
1. Условия и ред за извършване на преглед за съответствие с изискванията за годност на
учебен кабинет, офис, учебна площадка или пътно превозно средство за обучение на
кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно
средство (МПС);
2. Условия и ред за издаване на разрешение за извършване на периодични прегледи за
проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС);
3. Условия и ред за издаване на разрешителни за извършване на совалков превоз на
пътници до държави, които не са членки на Европейския съюз
4. Условия и ред за издаване на разрешителни за международни превози на товари без
предварително резервиране
5. Изисквания към превозвачите и водачите, които извършват международен превоз на
пътници и товари. Издаване на сертификат
6. Условия и ред за извършване на случаен международен превоз;

7. Извършване на обществен превоз на пътници по транспортни схеми чрез провеждане
на конкурс;
8. Ред за организация на превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми;
9. Условия и ред за регистрация на лица, извършващи монтаж, проверка и ремонт на
тахографи;
10. Условия и ред за извършване на вътрешен контрол на дейността на лица, извършващи
монтаж, проверка и/или ремонт на тахографи;
11. Възстановяване на идентификационен номер на пътно превозно средство;
12. Издаване на лиценз за извършване на превоз на товари;
13. Издаване на сертификат за одобряване или изменение на типа на нови моторни
превозни средства;
14. Издаване на сертификат или съобщение за одобряване или изменение на типа на нови
системи, компоненти и отделни технически възли за превозни средства;
15. Издаване на свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (МПС);
16. Издаване на разрешително за международен автомобилен превоз на товари еднократни, многостранни и многократни;
17. Издаване на разрешително за превоз по международна автобусна линия до държава,
която не е членка на Европейския съюз;
18. Издаване на разрешително за превоз по международна автобусна линия до държава
членка на Европейския съюз;
19. Издаване лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за
международен автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане;
20. Издаване лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за
международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане;
21. Извършване на транзитна регистрация на моторно превозно средство (МПС);
22. Условия и ред за събиране на винетни такси.

Актуализиран е образеца на:


Констативен протокол за ПТП с пострадали лица.

Във връзка с измененията и допълненията на Наредбата за организация на
работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в
автомобилния транспорт (ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г.) е актуализирана
следната процедура:


Организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в
автомобилния транспорт.

Във връзка с промените в Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и
реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за
информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за
финансов надзор и Гаранционния фонд (Загл. изм. – ДВ, бр. 19 от 2017 г.
(ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г.) е актуализирана следната процедура:


Съставяне на документи при пътнотранспортни произшествия и ред за информиране
между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и
Информационния център към Гаранционния фонд.

Модул "Отбрана, вътрешен ред и пожарна безопасност"
Във връзка с изменения и допълнения на Наредба № 8121з-882 от
25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен
контрол (ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г.) е актуализирана следната процедура:


Издаване на сертификати и удостоверителни документи за съответствие с
изискванията на пожарна безопасност на обекти.

Във връзка с изменения и допълнения на Закон за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия от бр. 103 на ДВ от
27.12.2016 г, и Закон за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси и Закон за опазване на околната среда от бр. 12 на ДВ от
03.02.2017 г. са актуализирани следните процедури:
1. Издаване на разрешение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и
пиротехнически средства;
2. Издаване на разрешение за придобиване, съхраняване, носене и употреба на
огнестрелни оръжия и боеприпаси;
3. Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях;
4. Издаване на разрешение за придобиване, съхраняване и употреба на взривни
вещества и пиротехнически изделия.

Модул "Селско стопанство"
Във връзка с измененията и допълненията на Наредба № 3 от 29.01.1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани е
актуализирана следната процедура:


Регистриране на земеделски стопани

Във връзка с измененията и допълненията на Наредба № 3 от 17.02.2015 г.
за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания са
актуализирани следните процедури:
1. Условия и ред за подпомагане по схемата за обвързано с производство подпомагане;
2. Условия и ред за прилагане на схемите за директни плащания;
3. Подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания.

Във връзка с промените в Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на
мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. (ДВ, бр. 19 от 28.02.2017 г.) е
актуализирана следната процедура:


Условия и ред за подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие".

Във връзка с измененията и допълненията в Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.) са актуализирани следните
процедури:
1. Промяна на предназначението на земеделска земя - собственост на физически и
юридически лица за държавни и общински нужди;
2. Промяна на предназначението на земеделски земи в строителните граници на
населените места или селищните образувания.

Във връзка с измененията и допълненията в Закон за подпомагане на
земеделските производители (ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.) е актуализирана
следната процедура:


Подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания;

Поради измененията и допълненията на Наредба № 16 от 14.09.2007 г. за
подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно
земеделските продукти и храни със защитени географски означения и
традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с
продуктовата спецификация и поддържане на база данни на

производителите и контролиращите лица е актуализирана следната
процедура:


Одобряване на заявление-спецификация за вписване на географско означение на
земеделски или хранителен продукт в Европейския регистър на защитените
наименования за произход и защитените географски указания и Европейския регистър
на храните с традиционно специфичен характер. Контролни органи.

Модул "Общи съдебни процедури"
Във връзка с изменението на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 13 от 2017
г.) е актуализирана процедурата:


Ред за избиране на съдебни заседатели. Права и задължения на съдебните заседатели.
Освобождаване.

Във връзка с измененията на АПК (ДВ, бр. 13 от 2017 г.) е актуализирана
процедурата:


Процедура за търсене на отговорност от държавата и общините за вреди, причинени
на граждани и юридически лица.

Въведени са следните нови образци:
1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от Закона за съдебната власт;
2. Писмено съгласие относно избор за съдебен заседател;
3. Единен формуляр за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на
съд;
4. Единен формуляр за атестиране на прокурор и следовател, административен
ръководител и заместник на административен ръководител.

Модул "Областна администрация"
Във връзка с изменението на ЗУТ и ЗДС (ДВ, бр. 13 от 2017 г.) са
актуализирани процедурите:
1. Ред за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж;
2. Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществени промени в
одобрения инвестиционен проект;
3. Доброволна делба на имот между държавата и физически или юридически лица;
4. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за обекти на техническата
инфраструктура с обхват повече от една община;
5. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива;
6. Одобряване на технически (работен) инвестиционен проект;
7. Издаване на разрешение за строеж в урбанизираните територии;
8. Доброволна делба на имот между държавата и физически или юридически лица;
9. Приемане на подробни устройствени планове от областния експертен съвет;
10. Изменение на одобрен инвестиционен проект от областния управител;
11. Презаверяване на разрешение за строеж;
12. Функциониране, поддръжка и контрол върху водните обекти и съоръжения – държавна
собственост;
13. Одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж и заснемане за
узаконяване;
14. Извършване на оценка за съответствието на инвестиционния проект;
15. Съгласуване и одобряване на подробен устройствен план;
16. Изменение на подробен устройствен план;
17. Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен
проект;
18. Ползване, управление и разпореждане с движими вещи - държавна собственост;

19. Придобиване и разпореждане с движими вещи - държавна собственост по реда на
Закона за собствеността и Закона за наследството;
20. Безвъзмездно предоставяне или прехвърляне на собственост върху движими вещи на
юридически лица и други организации на бюджетна издръжка.

Модул "Финансови процедури"
Във връзка с последните изменения в ППЗАДС (ДВ, бр. 13 от 2017 г.) са
актуализирани процедурите:
1.
2.
3.
4.
5.

Отчетност и документация на освободените от акциз крайни потребители;
Закупуване на бандероли за тютюневи изделия;
Възстановяване на акциз при износ на акцизни стоки;
Заявяване, получаване и унищожаване на бандероли;
Издаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия.

Въведени са новите формуляри:
1. Данни за наследствените дялове на наследниците/заветниците към справкадекларация за данък върху добавената стойност - Приложение № 37 от ППЗДДС;
2. Заявление за дерегистрация по ЗДДС - Приложение № 8 от ППЗДДС;
3. Заявление за регистрация по ЗДДС - Приложение № 1 от ППЗДДС;
4. Декларация от корабособственик по чл. 31в, ал. 6 от ППЗДДС - Приложение № 26;
5. Декларация по чл. 168 ЗДДС за вътреобщностна доставка или вътреобщностно
придобиване на ново превозно средство - Приложение № 19;
6. Заявление за вписване или промяна на данни в регистъра по чл. 176в, ал. 10 от ЗДДС
- Приложение № 36 от ППЗДДС;
7. Декларация от авиационен оператор по чл. 31б, ал. 3 от ППЗДДС - Приложение № 25;
8. Тримесечен отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2017 година;
9. Справка за производството и продажбите на вътрешния пазар на промишлени
продукти за 2017 г.;
10. Тримесечен статистически отчет за разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи за 2017 г.;
11. Тримесечен статистически отчет за разрешеното и започнато строителство на нови
сгради през 2017 година.

Актуализирани са следните формуляри:
1. Заявление от наследници на починало лице за предоставяне на справка от Централния
кредитен регистър относно информация за кредитни задължения към банките и
финансовите институции;
2. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно
информация за кредитни задължения на физическо лице към банките и финансовите
институции;
3. Заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър относно
информация за кредитни задължения на юридическо лице към банките и финансовите
институции.

Модул "Обществено осигуряване и социално подпомагане"
Във връзка с изменението на ППЗСП (ДВ, бр. 17 от 2017 г.) е актуализирана
процедурата:


Регистрация на лица, предоставящи социални услуги.

Във връзка с изменението на Методика за класиране, финансиране,
наблюдение и отчетност на проекти за започване и разширяване на
самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни увреждания на

основание чл. 19, ал. 1 от ППЗИХУ във връзка с чл. 8, т. 5 и чл. 31 от ЗИХУ е
актуализирана процедурата:


Кандидатстване за финансиране на целеви проекти за отпускане на средства за
започване и разширяване на самостоятелна стопанска дейност от лица с трайни
увреждания.

Модул "Здравеопазване, здравно осигуряване"
Във връзка с новите Национален рамков договор за медицинските дейности
за 2017 г. (ДВ, бр. 24 от 21.03.2017 г., в сила от 1.04.2017 г.) и Национален
рамков договор за денталните дейности за 2017 г. (ДВ, бр. 23 от 17.03.2017
г., в сила от 1.04.2017 г.) са актуализирани процедурите:
1. Избор на общопрактикуващ лекар и лекар по дентална медицина от задължително
здравноосигурените лица в Република България;
2. Условия и ред за сключване на договори за 2017 г. между Националната
здравноосигурителна каса и изпълнители на извънболнична дентална помощ.

Въведени са следните нови образци:
1. Договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично
от НЗОК/РЗОК;
2. Протокол от проверка на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ;
3. Акт за установяване на административни нарушения на изпълнител на медицинска
и/или дентална помощ;
4. Заповед за налагане на санкции на изпълнител на медицинска и/или дентална помощ;
5. Наказателно постановление против изпълнител на медицинска и/или дентална помощ.

Модул "Административно – технически процедури"
Във връзка с изменението на ЗУТ (ДВ, бр. 13 от 7.02.2017 г.) са
актуализирани процедурите:
1. Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговия, елементи
на градското обзавеждане и други;
2. Премахване на негодни за ползване или застрашаващи сигурността строежи;
3. Одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива;
4. Издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж;
5. Издаване на удостоверение за поделяемост на съсобствена сграда, жилище или друг
обект;
6. Издаване на разрешение за ползване на строежите от първа до трета категория
включително;
7. Заверка на заповедна книга;
8. Издаване на разрешение за временен строеж;
9. Издаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен идеен инвестиционен
проект;
10. Вписване на строителите в централния професионален регистър на строителя.

Въведени са новите образци:
1. Заповед по чл. 196, ал. 3, във вр. с чл. 195, ал. 5 от ЗУТ;
2. Сигнал срещу строеж, неподходящ по местонахождение, разположение, вид и
материали.

Модул "Образование, наука и култура"

Във връзка с Заповед на МО за обявяване на "Регистър на курсовете във
военните академии и висшите военни училища през 2018 г., за обучение на
военнослужещи и цивилни служители от Министерство на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия" са актуализирани следните процедури:
1. Приемане на учащи във висшите военни училища;
2. Придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификация във военните
академии и висшите военни училища.

Въведен е новият формуляр:


Искане за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби.

Модул "Трудово-правни процедури"
Във връзка с Националния план за заетостта през 2017 са актуализирани
следните процедури:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни над 55-годишна възраст;
Насърчителни мерки за работодатели, наемащи безработни лица за стажуване;
Мотивиране за активно поведение на пазара на труда;
Подпомагане на лица, полагащи постоянни грижи за хора с увреждания - дейност
"Личен асистент";
Насърчителни мерки за работодатели, наемащи на работа безработни на работни
места, разкрити в икономически дейности, подпомагащи опазването на околната
среда;
Насърчителни мерки за работодатели, осигуряващи повишаване квалификацията на
заетите лица;
Насърчаване наемането на работа на безработни лица с недостигащ осигурителен стаж
за пенсиониране;
Разработване и реализиране на програми за заетост;
Насърчаване наемането на работа на безработни лица с трайни увреждания.

Въведени са следните нови формуляри:
1. Уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или
ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен
номер, издаден от НАП (в сила от 1.04.2017 г.);
2. Уведомление по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда (в сила от 1.04.2017 г.);
3. Уведомление за издадено разпореждане за прекратяване на трудов договор по реда на
чл. 327, ал. 2 КТ или за служебно заличаване в случаите на чл. 402, ал. 3 КТ (в сила
от 1.04.2017 г.).
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